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KOLME KESÄHAIKUA JA NIIDEN SANANMUKAISET SUOMENNOKSET

Shizukasa ya

semi no koe.

iwa ni shimiiru

On hiljaista, kallioon tunkeutuu kaskaksen ääni.
_

Natsukusa ya

tsuwamonodomo ga

Baaho

yume no ato n

Kesäruohoja, vahvojen sotureiden unen jälki.
Bashö

Yare utsuna

hae ga te

〇

suru

ashi

〇

Hei, älä lyö! kärpänen rukoilee.

Issa

suru.
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Yhdistyksemme on huhti - toukokuussa kokenut kolme huomattavaa henkilömenetystä, joista yksi 一 niin toivokaamme 一 lienee kuitenkin vain
väliaikainen. Varapuheenjohtajamme Junichiro Okura on nimittäin
joutunut perhesyistä matkustamaan Japaniin, mutta palannee olosuhteiden salliessa takaisin Suomeen loppukesällä.
Pysyvämmin joukostamme on sen sijaan poistunut kaksi jäsentä, joiden
jatkuva tuki ja kannustus aina perustamiskokouksestamme lähtien on
ollut vertaansa vailla: suurlähettiläs ja rouva uitornin toimikausi
Suomessa on päättynyt. Saatuaan tiedon asiasta johtokunta päätti
yksimielisesti myöntää Hi torneille JKY:n kunniapuheen johtajuus tun
nustuksena heidän korvaamattomasta työpanoksestaan yhdistyksemme
hyväksi • Yhteydenpito "isä- ja äitihahmoommen on tällä tavoin var
mistettu jatkossakin.
Suurlähettiläs Hitornin aktiivisuus ja aloitteellisuus on saanut
kiitosta muiltakin tahoilta. Ulkoasiainministeri Väyrynen kiinnitti
huomiota Japanin ja Suomen suhteissa toteutuneeseen noususuhdanteeseen, "boomiin”， kuluneiden kolmen vuoden aikana puhuessaan suurlä
hettilään kunniaksi järjestetyllä jäähyväislounaalla 21・ toukokuuta
valtioneuvoston juhlahuoneistossa, jossa yhdistyksemmekin oli edus
tettuna.
Johtokunnas sa on paneuduttu viime kuukausina suunnille1emaan ja vai-»
luistelemaan kesän toimintaa samoin kuin luomaan katseita myös vähän
kaukaisempaan tulevalsuuteen. Keskustelun alla ovat myöskin suhtei
demme järjestäminen Japaniin. Mikäli sinulla on asiaan liittyen
joitakin tietoja, toiveita tai endotuksia, joita haluaisit johto
kunnan ottavan huomioon, muistanet, että sana on vapaa yhteisessä
yhdistyksessämme. ( Johtokuntalaisten puhelinnumerot löydät edelli
seltä sivulta.)
Johtokunta toivottaa kaikille jäsenille virkistävää kesää - tavat
kaamme kesäohjelman merkeissä l
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tapahtunutta

Japanin Suurlähetystön ja ystävyysseurojen järjestämä Izumi Tatenon
pianoilta Sibelius-Akatemiassa 29.3. oli valtava yleisömenestys. Vii

meisenkin sijan täyttänyt yleisö puhkesi konsertin päätteeksi bravohuutoihin.
Kuka olisi uskonut että koko voimallaan soittava mies oli vasta toi

pumassa kolmen kylkiluun katkeamisesta, kuten hän jutteluhetkessä kon
sertin jälkeen tunnusti. Kysymykseen, eikö soittaminen katkenneiden
luiden kanssa ollut koskaan tuntunut ylivoimaisen raskaalta, hän vas
tasi ,että oppitunteja tai joitakin rutiinitöitä oli joskus tehnyt

sen vuoksi mieli peruuttaa, mutta yhtään konserttia hän ei ollut peruuttanut. Soittaessa kipu unohtui.
Näin suuri on musiikin voima Izumi Tatenolle. Hän puhuisikin mieluum-

min soittamastaan musiikista kuin itsestään. En malta kuitenkaan olla

kysymättä hänen esi-isistään, no-muusikoista, joihin saman päivän HSartikkelissa viitattiin. Hän kertoo äitinsä suvussa, joka on lähtöisin
Sendaista, olleen kuuluisia no-muusikoita. Hän mainitsee erikseen erit

täin kuuluisan Ono-nimisen mestarin ajalta vähän ennen Meiji-uudistusta
(1 868). Meij i-uudistuksen jälkeisessä länsimaistami sinnostuksessa nö-

näytelmä melkein hävisi. Sitä harjeittäneet suvut joutuivat useassa ta
pauksessa myymään kallisarvoiset näyttämötarvikkeensa, puvut ja naamiot.

Sen vuoksi ei Izumin äidin suvussakaan ole paljoa menneisyydestä jäl
jellä näytettäväksi tutkijoille, joita silloin tällöin saapuu Sendai-

hin kyselemään.
Izumi mainitsee isoäitinsä soittaneen viulua, mikä oli harvinaista sen
ajan Japanissa.
Yhdistyksemme toimintaan Izumi haluaa mahdollisuuksiensa mukaan osallis

tua .Erityisesti hän halusi lausua kiitoksensa suurlähettiläs Hitomil-

le, joka jo neljännen,kerran näki vaivaa tällaisen konsertin järjestä
miseksi.

Toivotamme hyvää kesää sympaattiselle Izumi Tatenolle, joka oli huhti
kuun lopussa lähdössä 1,5 kk:n Japanin kiertueelle aina Moriokasta
Oitaan asti.
P-R H-K
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25.4. Virpi Turunen kertoi japanilaisten lasten maailmasta. Seuraavas-

sa muutamia poimintoja hänen esityksestään:
Japani on mahdollisesti ainoa maa maailmassa, jossa on kalenterissa
lasten päivä. Se on 5.5.
Vaikka 85% japanilaisista asuu kaupungeissa, on japanilainen yhteis

kunta kuitenkin lapsiystävällinen. Lapsi on aina ollut toivottu tulo

kas perheeseen, sillä suvun jatkuvuutta on pidetty tärkeänä.
Pientä lasta ei mielellään jätetä edes tilapäisesti vieraan hoitoon
ja niin äidit ovatkin parhaasta päästä kotona. Suuret tilastoluvut
naisten työssäkäynnistä ovat harhaanjohtavia, sillä naiset käyvät

työssä ennen lasten syntymää ja taas heidän kasvettuaan suuriksi. Äi
din kotonaolo vielä lasten kouluiässäkin on japanilaisen henkisen ta
sapainon pohja, sillä koulu on kovaa ja isät tekevät pitkiä työpäiviä.

Japanilaisen lapsen varhaislapsuus on siis valoisaa aikaa.
Japanilainen lastentarha on paljon edellä suomalaisesta. Kurinalaisuus,

siisteys ja fyysiset taidot ovat keskeisellä sijalla. Lapset osaavat
myös keskittyä ja tulla toimeen toistensa kanssa paremmin kuin suoma

laiset .

Lastentarhan tärkeyttä kuvaa se, että työssäkäyvät äidit (heitäkin on!)
voivat olla poissa työstä lastentarhan retkipäivinä.

Japanilaisen koulun vaativuus on kokonaan toisenlaista luokkaa kuin
esimerkiksi suomalaisen. Tästä esimerkkinä Virpi Turunen esitteli ke
säloman tehtävävihot, joissa oli tehtäviä loman jokaiselle päivälle

ensiluokasta alkaen. Mutta niinpä japanilaiset oppitavoitteet ovatkin
esimerkiksi matematiikassa huomattavasti meikäläisiä edellä.
Lopuksi Virpi Turunen mainitsi kolme seikkaa, jotka erityisesti jää
vät mieleen japanilaisesta kasvatuksesta. Ne olivat 1)kasvattajien

valtava kärsivällisyys ja myönteinen asenne, 2) käden ja ruumiin tai
tojen keskeinen sija, sekä niiden oppimisen menetelmä, jossa oma luo

minen alkaa vasta sen jälkeen kun tekniikka on opittu jäljittelemällä
ja 3 ) yhteistyö.

P-R

H-K
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「もうひとつの旅」

TOINEN MATKA
< Finlandia >

くフィンランディア＞

4月末より5月はじめにかけて松山善三プロ

ダクションの撮影班が来芬、T. B. S・番組
「もうひとつの旅」

フィンランディア

の撮影をして帰られました。主人公を、指
揮者でありフィンランド人をお母様に持つ
渡辺暁雄氏、そして今売れつ子女優のだん
ふみ氏として、シベリウスの足跡を尋ねま

す。•ヘルシンキ、ロビーサ、プンカハリュ、

サヴォンリンナ、トウルク、アイノラ、ハ
メーンリンナのシベリウス生誕の家、この
外丁度雪のとけ終ったフィンランドの景色

が出て来る予定です。

放映日は

8月10 （0）

題

「もう’ひとつの旅」

22時30分より

T. B. S.（第6チャンネル）

日本の御家族又はお友達へ連絡、それとも
丁度そのころ日本にいるという方はどうぞ

ごらん下さい。

（文責彰子アホ）

Huhti- ja toukokuun vaihteessa kävi
Suomessa kuvausmatkalla japanilainen
Matsuyama Zenzo Productionin kuvaus
ryhmä. Ryhmä kuvasi TBS-yhtiölle TVohjelman "Toinen matka: Suomi" TBS:n
musiikkiaiheiseen matkakuvaussarjaan.
Ohjelman päähenkilöt, kapellimestari
Akeo Watanabe, jonka äiti on suomalai
nen, ja Dan Fumi, yksi Japanin suosi
tuimpia näyttelijättäriä, tutustuvat
Sibeliuksen maisemiin ja musiikkiin
Helsingissä, Loviisassa, Punkaharjul
la, Savonlinnassa, Turussa, Ainolassa
sekä Sibeliuksen syntymäkodissa
Hämeenlinnassa, juuri lumesta vapau
tuvan Suomen luonnon ympäröiminä.
Ohjelma esitetään Japanissa sunnun
taina 10.8.1980 klo 22.30 TBS:n kana
valla 6 sarjassa "Toinen matka".

Kertokaa asiasta japanilaisille ystä
villenne ja sukulaisillenne tai katso
kaa itse, mikäli olette Japanissa
10.8.
(Akiko Aho)

Kasvan mitättömässä risumajassa.Siitäkö iloitsisin?
Olen, silti en löydy: katoan kuin luutapuu.

Genj in tarina
Olen olematon, jota sisältä kiirehditään.
Olen vastaanottaja vain. Olen soiva.
Hellaakoski
(runosta Satakieli herää)

ETKÖ SAANUT KEVÄTTIEDOTETTA?
Jäsentiedotteen kevätnumeroista

palautti posti kaksi kappaletta,
joista osoitelappu oli irronnut.

Mikäli et saanut lehteä, soita

Akiko Aholle (419100) tai Helena
Graylle (570784), joilta saat
oman kappaleesi postitse.

会報「春」をもらってない方!

会報「春」の郵送段階において宛名
がとれ、回送されて来たのが2通あ
ります。まだもらってないという方

は彰子アホ（客）419100）又はヘレ

ナ・グレイ（包57 07 84）まで連絡
下さい。
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? MITÄ MIELTÄ MISTÄKIN ?

Irumano-san, mitä mieltä
olet suomalaisesta teat
terista'?

- En seuraa teatteria,
paitsi TV:stä ulkomaisia
näytelmiä. TV:ssä on ki=
vasti ulkomaisia ohjel
mia j reportaaseja jne.
Mutta uusintoja on TV:ssä
liikaa ・
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KYO NO HI WA SAYONARA
( Tämä on jäähyväisten päivä )

Näin laulettiin haikein mielin japanilaisena 1asten päivänä 5.5.
suurlähettiläs Hitomin lämminhenkisessä läksiäistilaisuudessa .

Läsnä olivat kolmen ystävyysyhdistyksen sekä Japanilaisen koulun
edustajat ・
Yhdistykset luovuttivat yhteisenä lahjanaan muistolautasen kaiverruksineen. Kiitospuheessaan suurlähettiläs Fitomi loi katsauksen

Suomessa viettämi insä kolmeen vuoteen. Hän totesi tyydytyksellä,
että Japanin as ia Suomessa oli na inä vuosina mennyt paljon eteenpäin.
Ennestään olleen Suomalais-Japanilai sen yhdistyksen lisäksi oii pe

rustettu Nippon Club, Bunka Tomo no Kai sekä Japanilainen koulu.

Evästykseksi kaikille hän halusi sanoa kaksi asiaa:
''Vaikka lähdenkin pois, niin eläkää keskenänne sovussa ja yhteis
työssä niin kuin tähänkin asti ja kääntykää ongelir.iner.rc： vapaasti
lähetystön puoleen."
Herkuteltiin sukiyakilla ja keskusteltu in. Sen lomassa suurlähetti

läs innostui f ilosofoimaan (muistiin merkitsi Iruir.ano):

Ajatukset sielun kuolemattomuudesta ja kuclenanjäIkeisestä
paratiisista tai helvetistä eivät välttämättä ole alkuperäi
sen buddhalaisuuden ajatuksia. Buddha ei puhunut mitään sen
kaltaisista asioista. Pikemminkin Buddhan ajatukset ovat lä
hellä saksalaisfilosofi Heideggeriä. Jo silloin, yli 2500
vuotta sitten, oli Intiassa olemassa nykyäjan länsimai sen
eksistentiali smin kaltaista aj attelua.
Yhdistyksemme puheenjohtaja piti myös puheen. Hän vi ittasi suurlähet
tiläs Hitomin kauteen aktiivisena kulttuuriyhteistyön kautena, ol i

han Japanin ja Suomen välinen kulttuuri sopimusk in toteutunut sinä ai
kana .Puheenjohtajamme palautti myös mieliin yhdi.stykseirme syntyvai
heet 1,5 vuotta sitten ja kutsui suuxdähettiläspariskuntaa yhdistyk

semme vanhemmiksi. Sitten hän ilmoitti yhdistyksen päätöksestä myön
tää suurlähettiläs ja rouva Hitomille yhdistyksemme kunniapuheenjoh

ta juus . Siitä osoitukseksi luovutettiin paitsi kirjallinen todistus
myös epäsovinnainen jäsenkortti, nimitti in keran^iikka inen taskumatti,

jonka laattaan oli kaiverrettu jäsenkortti 1-enkilötietoineen .
Vielä saatiin kuulla KALEVALAA sekä suoleksi että japaniksi lausuttu
na ja tilaisuus päättyi raikuvaan kolminkertaiseen BANZAI-huutoon.

1、

Suurlähettiläs Hitomin, yhdistyksemme isSliahwon, evästys yhdistyksellemme:
Kansainvälisen ymmärtämyksen saavu.itäminen on vaikea asia, mutta
se on niin tärkeä, että sen hyväksi kearnättaa ponnistella.

KIITOS KAIKESTA, HITOMI-TAISHI JA ROUVA!
P-R

H-K
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vasemmalta:

Pirkko Kuisma, Pirjo-Riitta Hakari-Kuusikko, Helena Gray, Paula Lappalainen, Timo Rajakangas, suurlähettiläs Hitomi
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lähiajan toiminta
Kesäkuu

Menemme^maanantaina 23.6. yhdessä katsomaan Kurosawan elokuvaa
'
SEITSEMÄN SAMURAITA elokuvateatteri Dianaan (Yrjönkatu 10) klo
19.00-21.45. Jos meitä on tarpeeksi, saamme alennuksen. Ennakko
ilmoittautumiset :Timo Rajakangas puh. 8710655(illalla) tai Piki
Hakari-Kuusikko puh. 481415 (päivällä)18.6. mennessä
!

Elokuu
Suunnitteilla on perinnejuhla viimevuotiseen tapaan. Jos se saadaan
toteutetuksi, siitä tullaan lähettämään jäsenille erillinen tiedote.

Kielipallo on pyörähtänyt jo kaksi kierrosta.
Seuraavan kerran sitä pyörittää Paula Lappalainen. Hän keskusteluttaa japanilaisia suomen kielellä aiheesta nSuomen poliittinen ra
kenne" .

Aika:18.6. klo 19.
Paikka: Rasinkatu 1 〇 D 149. Noin 1 〇 min. kävely Rekolan asemalta,

jonne Paula tulee vastaan Helsingin asemalta klo 18:25 lähtevälle
K-junalle.

Ennakkoilmoittautumiset puh. 874468.
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17.4. keskusteltiin kirjallisuusjaoston illassa teoksesta BROKADIHUUMA.
Sen on kirjoittanut Hisako Matsubara saksan kielellä eikä äidinkie
lellään japanilla.
Läsnä olivat myös kirjan kääntäjä, Kyllikki Villa ja kansikuvan teki
jä Samppa Lahdenperä, molemmat yhdistyksemme jäseniä. Kummankin työ
todettiin ansiokkaaksi.
Teoksen sisällöstä keskusteltaessa todettiin, että vaikka teos olikin
ilmeisesti ulkomaalaisia varten kirjoitettu, eikä siis varsinaista
japanilaista kirjallisuutta, se oli kuitenkin luettava hyväksi kirjal
lisuudeksi ,jossa kirjailija on taitavin kirjallisin keinoin tuonut
esille japanilaista kulttuuria sitä tuntemattomille. Hän on onnistu
nut välttämään kankeat selittelyt ja osoittelut, jotka ovat tämän tyy
lisen kirjallisuuden vaaroja. Todettiin myös, että teos vetoaa lukijoihin kahdella tasolla: se on paitsi erittäin luettava juoniromaani
myös antoisalla tavalla japanilaista kulttuuritaustaa valottava.
Keskustelun kulussa nousi myös esille kysymys japanilaisten sanojen
oikeinkirjoituksesta suomen kielisessa tekstissä. Tämä TRANSLITTEROINTIongelma on olemassa kaikkien vieraskielisten sanojen kohdalla. Kään
nöksessään Kyllikki Villa oli käyttänyt suomen kielen ääntämyksen mu
kaista kirjoitustapaa. Esimerkiksi: Fudzi, shoodzi , Nakajuki. (Kan
sainvälisen kirjoitusjärjestelmän mukaan: Fuji, shöji, Nakayuki.) Hän
puolsi ehdottomasti tätä kirjoitustapaa, koska se on ainoa, joka an
taa tavalliselle suomalaiselle lukijalle sanan ääntämisestä oikean
mielikuvan.
•
Samppa Lahdenperä totesi jo 10 vuotta painiskelleensa nö-näytelmän
erilaisten kirjoitustapojen kanssa. Niitä ovat esimerkiksi no,noo,
no ja noh.
Puhuttiin myös japanilaisista käsitteistä, joita ei voi kääntää vaan
on -käytettävä alkuperäistä sanaa. Kaikki tietävät mistä on kysymys
kun puhutaan geishasta, kimonosta tai harakiristä, mutta ovatko kotatsu,
teippura tai soba selviä? Tuskin, mutta niiden kääntäminen on ylivoi-―
maista. Todettiin, että kaunokirjallisuuteen eivät sovi alaviitteet
eivätkä keinotekoisesti tekstiin ympätyt selitykset. Sen sijaan suo
siteltiin sanalistaa selityksineen, mieluiten kirjan loppuun, ettei
se alussa lukijaa turhaan säikyttäisi.

Translitterointi-ongelmasta lisää kulttuuripalstalla.
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Kirjallisuusjaosto kokoontuu Jan Blomstedtin luona, Ruusankatu
4 A 21,maanantaina 11.8. klo 19 keskustelemaan GENJIN TARINAsta.
Ilmoittautuminen puh. 444668 (miel.hyvissä ajoin).
Vihje: uusiakin kirjoja kannattaa kysyä antikvariaateista.
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Palaute uusia harrastuspiirejä koskevaan tiedusteluun oli odotettua

heikompi. Sen vuoksi näyttää mahdottomalta saada kaikkia heti käyn
tiin. Koska ikebana oli eräs suosituimmista, päätettiin kokeeksi a-

loittaa sillä, mutta vasta syksyllä. Ajoista ym. tarkemmin syksyn
jäsentiedotteessa.

suus-kirjallisuus-kirjallisuus-kirjailiSuus -kirjallisuus-kirj alii

GENJIN 1000-VUOTINEN MATKA SUOMEEN
Tänä keväänä on suomeksi julkaistu japanilaisen klassikon - oike
astaan Japanin ja koko maailman ensimmäisen suurromaanin - GENJIN
TARINAN 1.osa Kirsikkajuhla Martti Turusen käännöksenä. Suurromaa
nin runot on kääntänyt Kai Nieminen. Genjin tarina syntyi noin 1000
vuotta sitten Heian-kauden(794-1185) Kiotossa, jossa keisarinnan
kamarirouva Murasaki kirjoitteli kertomuksia,lähinnä toisten hovi
naisten ratoksi. Keskushenkilönä kertomuksessa on kuviteltu sankari
nsädehtivä Genj in.
Lukekaamme. Sitten puhukaamme. Asiaan palataan elokuun kirjallisuusillassa.
__________________________ _____
___ _

HUOMIO! HUOMIO!
Tämä, on viimeinen jäsentiedote, joka lähetetään kaikille riippumatta
siitä onko vuoden 80 jäsenmaksu maksettu. Tästä lähtien lehden saavat vain ne, jotka ovat pistäytyneet postissa, tili no. 6481 66-5.
Jäsenmaksun suuruushan oli 30mk (liittymismaksu 10mk, jos olet uusi
jäsen)/
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Japanilaisen käännöskirjallisuuden luettelo
Helsingin yliopiston Aasian j a Afrikan kielten j a kulttuurien laitos

(Vuorikatu 3 A 15) on saanut Japanista teoksen MODERN JAPANESE
LITERATURE IN TRANSLATION, a bibliography. Sen on laatinut the Inter

national House of Japan Library. Teos luetteloi v.1868 jälkeen il

mestyneen japanilaisen kirjallisuuden käännökset useille kielille.

Täytyy toivoa, että tiedot muiden maiden osalta eivät ole yhtä puutteel
lisia kuin Suomen kohdalla, josta mm. Veikko Polameri puuttuu

koko

naan ja Kai Nieminen mainitaan vain yhdessä yhteydessä.

Yliopiston kirjastosta, joka on tietojen antajana toiminut, ei osattu
asiaa selvittää tarkemmin. Tiedustelu lienee tullut vuosia sitten.

Palautettakoon tässä yhteydessä mieleen Veikko Polameren bibliografia
JAPANESE LITERATURE IN FINNISH LANGUAGE vuodelta 1972, joka lienee
täydellisin japanilaisen käännöskirjallisuuden luettelo Suomen osalta.
JKY pyrkii tästä lähin seuraamaan uusia käännöksiä ja julkaisee niistä
tiedot tässä lehdessä.

P-R

H-K
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telua - keskustelua - keskustelua - keskustelua - keskustelua- kes
Translitteroinnin ongelmasta

Vieraskielisten sanojen siirtäminen toiseen kieleen eli translitteroi
minen on ongelma, jonka kanssa joutuvat tekemisiin monet muutkin kuin
kääntäjät.
Japanilaisten sanojen kirjoittamiseksi länsimaisin kirjäimin on va
kiintuneita järjestelmiä. Näistä on kansainvälisessä käytössä yleisin
ns. Hepburnin järjestelmä, joka perustuu konsonanttien osalta eng
lannin kieliseen ja vokaalien osalta italian kieliseen ääntämiseen.
Suomalaisessa käytännössä vallitsee tällä hetkellä suuri kirjavuus.
Tiedotusvälineissä näkee ja kuulee jatkuvasti horjuvaa ja virheellistä
käytäntöä, etenkin y:n ja j:n kohdalla.
Syynä lienee ainakin osittain täsmällisten ohjeiden ja suositusten
puute.
Mitä sanoo nimitoimisto?

Nimitoimiston mukaan tällä hetkellä vallitsevaa yleisintä käsitystä
asiasta edustaa Esko Ahon artikkeli "Japanin kielen äännekirjoitus
suomenkielisessä tekstissä” (Virittäjä n:〇 3,1978), vaikka sillä~ei
olekaan virallisen suosituksen asemaa. Sen mukaan Hepburnin_järjestel
mää puoltavat sekä sen selkeys että sen_yleisyys niin Suomessa kuin
kansainvälisessäkin käytössä.
Viimeisin virallinen suositus, jonka on antanut Suomen Akatemian kie
lilautakunta 1 9 57 ja joka suosittaa "suomen mukaista kirjoitustapaa",
on sen sijaan katsottava vanhentuneeksi, vaikka sitä ei olekaan viral
lisesti kumottu. Tuolloin eivät kansainväliset yhteydet vielä olleet
nykyistä luokkaa, mikä selittänee suosituksen sisältöä.
60-luvulla translitterointi-ongelma alettiin tiedostaa kansainvälisek
si ongelmaksi, mikä näkyy siinäkin, että vuosikymmenen loppupuolella
YK:n ohjelmaan otettiin kansainvälinen nimistönhuolto. Mitään virallis
ta kansainvälistä päätöstä translitteroinnista ei kuitenkaan toistai
seksi ole saatu aikaan.
Pääsääntöisesti voidaan siis sanoa, että kansallista translitterointia
ei voi nimissä ruveta käyttämään. Poikkeuksen muodostavat vakiintuneet
nimet, klassinen esimerkki Jokohama. Mitä sitten katsotaan vakiintu
neeksi ,on j〇 vaikeampi asia.
Kaunokirjallisuudessa, jossa nimien lisäksi esiintyy muita vieraskieli
siä sanoja, on tilanne hieman monimutkaisempi. Nimitoimisto suosittaa
tällaisten sanojen kirjeittämistä suomalaisen äänneasun mukaisesti,
ikään kuin olisi kysymys sanoista, jotka ovat tulleet suomen kieleen
suullisen käytön mukana. Siis esimerkiksi shoodzi, kandzi jne.
Nimiä ei nimitoimiston mukaan kuitenkaan voi lähteä näin "suomentamaan"
edes kaunokirjallisuudessa. Nimen virallisen latinalaisen kirjoitus-'
asun on oltava sama kaikissa kielissä, muutoin se ei ole tunnistetta
vissa •
Parhaalta ratkaisulta näyttäisi nimitoimiston mielestä teoksen lopussa
oleva selvitys käytetystä sanojen ja nimien kirjoitusperiaatteessa.

Koska kysymys on avoimesta ongelmasta, johon kaivattaisiin yhdenmu
kaista ratkaisua, avaamme täten keskustelun kaikille aiheesta kiin
nostuneille .
P-R

Seuraava jäsentiedote ilmes
tyy syyskuussa ja siihen tar
koitettu aineisto pyydetään
lähettämään päätoimittajalle
20.8. mennessä.
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Viele ehtii Helsingin kaupungin taider;useccn Tr.ieler)- iinteiseer.
bucdhclai ster. kuvien ja esineistön räyttelyyr Meilahdessa. Monet
esineistä ovat peräisin Japanista. Näyttely on esillä 15. kesä
kuuta saakka . Osoite : Tairminierrientie 6 .
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